
Лінія розмежування розділила багато місцевих 
громад у Донецькій та Луганській областях. Для 
значної кількості людей це означає зростання 
ізоляції, порушення свободи пересування і по-
гіршення доступу до медичної допомоги.
Намагаючись задовольнити базові потреби в 
ситуації, коли заощадження мізерні, а можливо-
сті доходів обмежені, мешканці віддалених сіл 
уздовж лінії розмежування схильні нехтувати 
медичними обстеженнями. Адже щоб отрима-
ти медичну допомогу, доводиться винаймати 
авто та їхати в найближче місто. Для тих, хто 
отримує мінімальну пенсію розміром 1 669 грн, 
заплатити 200 грн чи більше тільки за поїздку до 
лікарні — це серйозні витрати. Люди поставлені 
перед неможливим вибором між медичною до-
помогою, їжею, опаленням своєї оселі чи при-
дбанням гігієнічних засобів.
Програма грошової допомоги, що її втілює 
МОМ, покликана допомогти найуразливішим 
мешканцям віддалених поселень уздовж лінії 
розмежування на території, контро льованій 
Урядом. Частиною цієї програми є відшкодуван-
ня коштів, витрачених на дорогу до спеціалізо-
ваних медичних закладів, для 150 осіб.
Єлизавета протягом 40 років викладала хімію та 
біологію в школі м. Золоте, що в Луганській об-
ласті. У квітні відбулося загострення військових 
дій поблизу містечка, 11-річну дівчинку було по-
ранено. Через конфлікт Єлизаветі важко підтри-
мувати зв’язок із сином, який разом з родиною 
мешкає на неконтрольованій Урядом території 
і рідко має змогу навідувати матір. Жінка не па-
дає духом, хоча й визнає, що їй уже давно дово-
диться нехтувати візитами до лікаря. Завдяки 

• 3 млн людей потребують 
гуманітарної допомоги 
та захисту в районах, 
розташованих поблизу 
лінії розмежування, та на 
непідконтрольній Уряду 
території на сході України.

• З 2014 року конфлікт 
забрав понад 3 320 
цивільних життів. 
Tисячі будинків, сотні шкіл, 
лікарень та об’єктів водо- й 
газопостачання зруйновані 
або зазнали ушкоджень.

• За даними ООН, лише на 
контрольованій Урядом 
території 2 млн осіб 
наражаються на 
ризики наземних мін 
та вибухонебезпечних 
залишків війни (ВЗВ). 
Три роки поспіль в 
Україні фіксували більше 
інцидентів, пов’язаних із 
протитанковими мінами, 
ніж у будь-якій іншій країні 

світу, включно з Сирією, 
Афганістаном та Іраком. 
Від початку конфлікту 
понад 1 000 цивільних 
осіб загинули або були 
поранені внаслідок мін та 
ВЗВ.

• Близько 1,1 млн перетинів 
лінії розмежування 
фіксується щомісяця, 
і половину з них 
здійснюють літні люди.

• Загальна кількість 
внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) з Криму та 
сходу України становить 
1 376 517 осіб, згідно 
з даними Міністерства 
соціальної політики України 
на 22 квітня 2019 року.

• МОМ допомогла понад 
392 000 вразливих ВПО 
та людей, що зазнали 
наслідків конфлікту,  
у 24 областях із 2014 року.

П’ЯТЬ РОКІВ КОНФЛІКТУ

НЕМОЖЛИВИЙ ВИБІР: 
ПОСТРАЖДАЛІ ВІД 
КОНФЛІКТУ ЗМУШЕНІ 
ЗАОЩАДЖУВАТИ НА 
ВЛАСНОМУ ЗДОРОВ’Ї
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Цієї весни минає п’ять років від 
початку конфлікту на сході Укра-
їни. Кількість постраждалих, за 
оцінками Гуманітарної групи кра-
їни, становить 5,2 мільйона осіб. 
Міністерством соціальної політи-
ки України зареєстровано понад  
1,3 мільйона внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО). 
Окрім гуманітарної допомоги, 
сприяння розвиткові самозайня-
тості та власного бізнесу й під-
тримки соціального згуртування 
постраждалого від конфлікту насе-
лення в Україні, МОМ, Агентство 
ООН з питань міграції, оцінює по-
треби переміщених жінок, чо-

Єлизавета обговорює свої  
медичні потреби зі співробітни-
ками МОМ у приміщенні школи, 
де вона пропрацювала 40 років

П’ЯТЬ РОКІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ: ВПО 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОВГОСТРОКОВИХ 
РІШЕНЬ У ПИТАННЯХ ЖИТЛА  
ТА ЗАЙНЯТОСТІ

підтримці від МОМ, Єлизавета врешті- 
решт може відвідати офтальмолога в 
Бахмуті.
Партнером МОМ у проекті є «Укр-
пошта». Щомісяця до Золотого при-
їздить спеціальна машина «Укрпо-
шти», яка везе мешканцям містечка 
пенсії, соціальні виплати, а також 
готівкову допомогу від МОМ. Якщо 
через похилий вік або інвалідність 
отримувачі не можуть прийти по до-
помогу, співробітники «Укрпошти» 
привозять гроші до них додому. 

Тривалість перебування в нинішньому місці проживання

Джерело: інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані), НМС, раунд 12, грудень 2018

Менше ніж рік

Від одного до двох років

Від двох до трьох років

Понад три роки

Немає відповіді
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Читайте останній звіт НМС за посиланням:  
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_12_ukr_screen.pdf

ловіків і дітей за допомогою своєї 
глобальної методології відстежен-
ня переміщень. Останній раунд 
цього опитування проводився за 
фінансової підтримки Європей-
ського Союзу та Державного де-
партаменту США з питань наро-
донаселення, біженців та міграції. 
У квітні в Києві МОМ представила 
результати дослідження спільно з 
Міністерством з питань тимчасово 
окупованих територій та внутріш-

ньо переміщених осіб України та 
Міністерством соціальної політи-
ки України.
МОМ зазначає, що більшість (69%) 
переміщених осіб перебувають у 
нинішньому місці проживання понад 
три роки. Частка тих, хто заявляє 
про намір не повертатися в місце 
свого проживання до переміщення 
навіть після закінчення конфлікту, 
зросла з 29% у березні 2017 року до 
34% у грудні 2018 року.

Переселенка й мати трьох дітей, яка отримала грант від МОМ, обігріває свій магазин мобільних 
аксесуарів в Українську, Донецька обл.
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«Тривале переміщення потребує 
довгострокового вирішення про-
блем, з якими стикаються ВПО, і на 
одному з перших місць стоїть про-
блема житла, ― сказав Стефано Пес, 
Координатор з питань надзвичайних 
ситуацій та стабілізації Представни-
цтва МОМ в Україні. ― Як ми знає-
мо з наших досліджень, частка ВПО, 
котрі встигли придбати своє житло, 
більше ніж рік залишається незмін-
ною і становить 12%, тоді як 63% 
переміщених осіб усе ще орендують 
квартири, будинки або кімнати».
За даними останнього раунду опиту-
вання МОМ, наразі працевлаштовані 
44% ВПО, тоді як до переміщення 
близько 60% опитаних мали роботу.

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
І НАСЕЛЕННЮ, ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

23 КВІТНЯ 2019

1 376 517
Загальна кількість переселенців  
в Україні за даними Мінсоцполітики  
від 22 квітня 2019

371 527  
Люди, які отримали 
гуманітарну  
допомогу

16 516  
Люди, які  
отримали  
допомогу із 
самозайнятістю

4 557 
 

Люди, які  
отримали сприяння  
в рамках проектів  
з розвитку громад

392 600
Вимушені переселенці та люди, що  
зазнали наслідків конфлікту, які  
отримали допомогу МОМ

121 391
31%

чоловіки

179 603
46%

жінки

91 606
23%
діти

Івано-Франківськ

Полтава
Луганськ

Донецьк

Херсон
Одеса

Вінниця

Тернопіль

Львів

Хмельницький

Чернівці

Миколаїв

Дніпро

Суми

Київ

Харків

Житомир

Черкаси

Запоріжжя 

Кропивницький

Чернігів

Рівне

Луцьк

Ужгород

ДОПОМОГА МОМ ВИМУШЕНИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ТА НАСЕЛЕННЮ,  

ЩО ЗАЗНАЛО НАСЛІДКІВ  
КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, 

НАРАЗІ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро з питань  
населення, біженців  

та міграції  
Держдепартаменту США

ukraine.iom.int, iomkievcomm@iom.int, https://www.facebook.com/IOMUkraine
© Представництво МОМ в Україні
Позначення та представлення матеріалів у цій карті жодною мірою не є висловленням позиції Організації Об’єднаних Націй (і MOM)
 щодо правового статусу країн, територій, міст чи районів та їхніх органів влади та щодо розмежування і кордонів.

Заступник Міністра соціальної по-
літики Микола Шамбір подякував 
Агентству ООН з питань міграції 
за плідну співпрацю та конструк-
тивний діалог і відзначив проведе-
ну роботу щодо вивчення проблем 
внутрішньо переміщених осіб.
Заступник Міністра з питань тим-
часово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України Георгій Тука зазначив: 
«Дуже багато питань внутрішньо-
го переселення залишаються не 
вирішеними до кінця, однак незва-
жаючи на це, ми постійно спосте-
рігаємо прогрес. Це відбувається 
завдяки консолідації зусиль Уряду 
України, місцевої влади, приймаю-

чих громад, підтримці міжнарод-
них партнерів, а також активності 
самих вимушених переселенців». 
«Внутрішні переселенці — це гро-
мадяни України, які прагнуть збу-
дувати нове життя і розвиватися. 
Це великий людський та інтелек-
туальний потенціал», — підсуму-
вав Георгій Тука.

МОМ регулярно проводить опиту-
вання щодо ситуації з внутрішньо 
переміщеними особами в Україні з бе-
резня 2016 року. В останньому, 12-му 
раунді, проведеному в жовтні–грудні 
2018 року, 2 403 респондентів було 
опитано шляхом особистих інтерв’ю 
та 4 044 ― телефоном.
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ЗА ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
Варвара Жлуктенко, Менеджер із комунікацій Представництва МОМ в Україні, 

vzhluktenko@iom.int,  +38 044 568 50 15,  +38 067 447 97 92

ДОПОМОГА МОМ ЛЮДЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ  
ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ, НАДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

Бюро з питань 
населення, 

біженців та міграції 
Держдепартаменту 

США

У квітні 2014 року збройні формування в Донецькій та Луганській областях на сході України почали захоплювати 
будівлі та зброю. У результаті зіткнень між ними та урядовими військами, а також подій в Автономній Республіці Крим 
у березні 2014 року багато людей були змушені залишити свої домівки і стали надзвичайно вразливими. Багато з них 
потребують житла, продуктів харчування та непродовольчої допомоги, оскільки часто їхні заощадження невеликі, 
для отримання соціальних виплат потрібен тривалий час на перереєстрацію, доступ до засобів існування іноді 
обмежений. Місцеві волонтерські організації, громадянське суспільство та приймаючі громади надають активну 
підтримку для забезпечення основних потреб ВПО, проте економічна криза в Україні перешкоджає втіленню більш 
довготривалих рішень, зокрема створенню робочих місць та стабілізації громад. Населення, яке залишається на 
Донбасі, особливо в зонах уздовж лінії розмежування, де відбуваються бойові дії, неминуче стикається з небезпекою. 
Надання основних послуг було припинено, матеріальне забезпечення дедалі більш обмежене, а економічна 
активність слабка. Щодня продовжують надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

Представництво МОМ в Україні має на меті сприяти усвідомленню можливостей і проблем 
міграції в українському контексті. Максимізація цих можливостей та зведення до мінімуму проблем, 
викликаних міграційними переміщеннями, — це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує 
Представництво.
МОМ в Україні протидіє торгівлі людьми, допомагає уряду забезпечувати потреби переміщених осіб та 
боротися з неврегульованою міграцією шляхом покращення системи управління міграційними процесами 
та розробки політики в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів. Водночас Представництво 
МОМ в Україні долучається до зміцнення зв’язків між міграцією та розвитком, популяризації культурного 
розмаїття та інтеграції мігрантів, а також протидії ксенофобії та нетерпимості.
За 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, 
надала допомогу понад 500 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), 
переміщених осіб, постраждалих від торгівлі людьми та представників інших уразливих груп.

Погляди та думки, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають точку зору МОМ та її країн-членів.
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